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21.11.2018 A8-0356/48 

Pakeitimas 48 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) tačiau iš patirties matyti, kad tam 

tikros rimtos grėsmės viešajai tvarkai ir 

vidaus saugumui, kaip antai 

tarpvalstybinės teroristinės grėsmės arba 

konkretūs neteisėtų migrantų antrinio 

judėjimo Sąjungoje atvejai, dėl kurių 

sienų kontrolės atnaujinimas laikomas 

pateisinamu, gali išlikti gerokai ilgiau nei 

numatyti laikotarpiai. Todėl būtina ir 

pateisinama pritaikyti terminus, taikytinus 

laikinam sienų kontrolės atnaujinimui, prie 

dabartinių poreikių kartu užtikrinant, kad 

šia priemone nebūtų piktnaudžiaujama ir ji 

ir toliau būtų taikoma išimties tvarka ir 

naudojama tik kaip kraštutinė priemonė. 

Šiuo tikslu bendrasis terminas, taikytinas 

pagal Šengeno sienų kodekso 25 straipsnį, 

turėtų būti pratęstas iki vienų metų; 

(4) tačiau iš patirties matyti, kad tam 

tikros rimtos grėsmės viešajai tvarkai ir 

vidaus saugumui gali išlikti gerokai ilgiau 

nei pirmiau nurodyti laikotarpiai. Todėl 

būtina ir pateisinama pritaikyti terminus, 

taikytinus laikinam sienų kontrolės 

atnaujinimui, prie dabartinių poreikių kartu 

užtikrinant, kad šia priemone nebūtų 

piktnaudžiaujama ir ji ir toliau būtų 

taikoma išimties tvarka ir naudojama tik 

kaip kraštutinė priemonė. Šiuo tikslu 

bendrasis terminas, taikytinas pagal 

Šengeno sienų kodekso 25 straipsnį, turėtų 

būti pratęstas iki vienų metų; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/49 

Pakeitimas 49 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) siekiant paaiškinti pagal Šengeno 

sienų kodekso 29 straipsnį ir 25 straipsnį 

taikytinų laikotarpių ryšį, turėtų būti 

pakeista 25 straipsnio 4 dalies nuoroda į 29 

straipsnį; 

(9) siekiant paaiškinti pagal Šengeno 

sienų kodekso 29 straipsnį ir 25, 27 bei 27a 

straipsnius taikytinų laikotarpių ryšį, turėtų 

būti pakeista 25 straipsnio 4 dalies nuoroda 

į 29 straipsnį; 

Or. en 



 

AM\1170025LT.docx  PE631.533v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.11.2018 A8-0356/50 

Pakeitimas 50 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas 

Reglamentas (ES) 2016/399 

25 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Erdvėje be vidaus sienų kontrolės 

iškilus rimtai grėsmei viešajai tvarkai arba 

vidaus saugumui valstybėje narėje, ta 

valstybė narė išimties tvarka gali atnaujinti 

sienų kontrolę prie visų savo vidaus sienų 

arba konkrečiuose jų ruožuose ribotam, ne 

ilgesniam nei 30 dienų, laikotarpiui arba 

numatomam rimtos grėsmės trukmės 

laikotarpiui, jei jis viršija 30 dienų, bet 

neviršija šešių mėnesių. Laikino vidaus 

sienų kontrolės atnaujinimo mastas ir 

trukmė neviršija to, kas tikrai būtina 

siekiant reaguoti į rimtą grėsmę. 

1. Jei erdvėje be vidaus sienų 

kontrolės valstybė narė nustato, kad 

esama rimtos grėsmės viešajai tvarkai arba 

vidaus saugumui jos teritorijoje, ta 

valstybė narė išimties tvarka gali atnaujinti 

sienų kontrolę prie visų savo vidaus sienų 

arba konkrečiuose jų ruožuose. Laikino 

vidaus sienų kontrolės atnaujinimo mastas 

ir trukmė neviršija to, kas tikrai būtina 

siekiant reaguoti į rimtą grėsmę. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/51 

Pakeitimas 51 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas 

Reglamentas (ES) 2016/399 

25 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Vidaus sienų kontrolė atnaujinama 

tik kaip kraštutinė priemonė ir laikantis 27, 

27a, 28 ir 29 straipsnių. Kiekvienu atveju 

svarstant galimybę pagal atitinkamai 27, 

27a, 28 arba 29 straipsnius priimti 

sprendimą atnaujinti vidaus sienų kontrolę, 

atsižvelgiama į atitinkamai 26 ir 30 

straipsniuose nurodytus kriterijus. 

2. Vidaus sienų kontrolė atnaujinama 

tik kaip kraštutinė priemonė ir laikantis 27 

ir 28 straipsnių. Kiekvienu atveju svarstant 

galimybę pagal 27 straipsnį priimti 

sprendimą atnaujinti vidaus sienų kontrolę, 

atsižvelgiama į 26 straipsnyje nurodytus 

kriterijus. 

Or. en 



 

AM\1170025LT.docx  PE631.533v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.11.2018 A8-0356/52 

Pakeitimas 52 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas 

Reglamentas (ES) 2016/399 

25 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Jeigu rimta grėsmė viešajai tvarkai 

ar vidaus saugumui valstybėje narėje 

išlieka ilgiau nei numatyta šio straipsnio 1 

dalyje, ta valstybė narė gali pratęsti savo 

vidaus sienų kontrolę, atsižvelgdama į 26 

straipsnyje nurodytus kriterijus ir pagal 

27 straipsnį, tais pačiais pagrindais, kaip 

nustatytieji šio straipsnio 1 dalyje, ir 

atsižvelgdama į visus naujus elementus, 

taikytinus atnaujinamiems laikotarpiams, 

atitinkantiems numatomą rimtos grėsmės 

trukmę ir neviršijantiems šešių mėnesių. 

Išbraukta. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/53 

Pakeitimas 53 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas 

Reglamentas (ES) 2016/399 

25 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Visas laikotarpis, kurį atnaujinama 

vidaus sienų kontrolė, įskaitant bet kurį 

pratęsimą, numatytą pagal šio straipsnio 3 

dalį, neturi viršyti vienų metų. 

4. Nedarant poveikio 28 straipsnio 

taikymui, visas laikotarpis, kurį 

atnaujinama vidaus sienų kontrolė, dėl tų 

pačių priežasčių, įskaitant bet kokį 

pratęsimą, neturi viršyti vienerių metų.  

27a straipsnyje nurodytais išskirtiniais 

atvejais bendras laikotarpis gali būti dar 

pratęsiamas daugiausiai dvejiems metams 

pagal tą straipsnį. 

 

Jei esama išskirtinių aplinkybių, kaip 

nurodyta 29 straipsnyje, visas laikotarpis 

gali būti tęsiamas daugiausia iki dvejų 

metų pagal to straipsnio 1 dalį. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/54 

Pakeitimas 54 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas 

Reglamentas (ES) 2016/399 

25 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Šiuo straipsniu nedaroma poveikio 

priemonėms, kurios pagal 29 straipsnį 

gali būti priimtos išskirtinėmis 

aplinkybėmis, kai kyla pavojus bendram 

erdvės be vidaus sienų kontrolės veikimui.  

 Bendras laikotarpis, per kurį pagal šį 

straipsnį atnaujinama vidaus sienų 

kontrolė, negali būti pratęsiamas 

remiantis 29 straipsnyje nustatytomis 

priemonėmis arba kartu su jomis 

taikomas.  

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/55 

Pakeitimas 55 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto -i papunktis (naujas)Reglamentas (ES) 2016/399 

27 straipsnio pavadinimas 

 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -i) pavadinimas pakeičiamas taip: 

Laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo 

procedūra pagal 25 straipsnį 

„Laikino vidaus sienų kontrolės 

atnaujinimo arba pratęsimo procedūra  

numatomų įvykių atveju“; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/56 

Pakeitimas 56 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto -i a papunktis (naujas)Reglamentas (ES) 2016/399 

27 straipsnio -1 dalis (nauja) 

 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -ia) 1 dalis pakeičiama taip: 

 “-1. Jei erdvėje be vidaus sienų 

kontrolės valstybė narė nustato, kad 

esama rimtos grėsmės viešajai tvarkai 

arba vidaus saugumui jos teritorijoje, ta 

valstybė narė išimties tvarka gali prie visų 

savo vidaus sienų arba konkrečiuose jų 

ruožuose atnaujinti arba prireikus pratęsti 

sienų kontrolę numatomam rimtos 

grėsmės trukmės laikotarpiui, kuris negali 

viršyti šešių mėnesių. 

1. Kai valstybė narė planuoja 

atnaujinti vidaus sienų kontrolę pagal 25 

straipsnį, likus vėliausiai keturioms 

savaitėms iki planuojamo atnaujinimo arba 

likus trumpesniam laikotarpiui, kai 

aplinkybės, dėl kurių reikia atnaujinti 

vidaus sienų kontrolę, paaiškėja likus 

mažiau kaip keturioms savaitėms iki 

planuojamo atnaujinimo, ji apie tai 

atitinkamai praneša kitoms valstybėms 

narėms ir Komisijai. Tuo tikslu valstybė 

narė pateikia šią informaciją:  

1. Kai valstybė narė planuoja 

atnaujinti arba pratęsti vidaus sienų 

kontrolę pagal 26 straipsnyje išdėstytus 

kriterijus, likus vėliausiai keturioms 

savaitėms iki planuojamo atnaujinimo ar 

pratęsimo arba likus trumpesniam 

laikotarpiui, kai aplinkybės, dėl kurių 

reikia atnaujinti vidaus sienų kontrolę, 

paaiškėja likus mažiau kaip keturioms 

savaitėms iki planuojamo atnaujinimo, ji 

apie tai atitinkamai praneša kitoms 

valstybėms narėms ir Komisijai. Tuo tikslu 

valstybė narė pateikia šią informaciją: 

a) siūlomo atnaujinimo priežastis, 

įskaitant visus svarbius duomenis apie 

įvykius, dėl kurių kilo rimta grėsmė jos 

a) numatomo atnaujinimo ar 

pratęsimo priežastis, įskaitant visus 

aktualius duomenisapie įvykius, dėl kurių 

kilo rimta grėsmė jos viešajai tvarkai ar 
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viešajai tvarkai ar vidaus saugumui;  vidaus saugumui, taip pat priežastis, dėl 

kurių atitinkama valstybė narė mano arba 

nustatė, kad alternatyvios priemonės yra 

neveiksmingos; 

b) siūlomo atnaujinimo mastą, 

nurodant, kuriame konkrečiame vidaus 

sienos ruože ar ruožuose turi būti 

atnaujinta sienų kontrolė;  

b) siūlomo atnaujinimo arba 

pratęsimo mastą, nurodant, kuriame 

konkrečiame vidaus sienos ruože ar 

ruožuose turi būti atnaujinta arba pratęsta 

sienų kontrolė; 

c) nustatytų sienos perėjimo punktų 

pavadinimus;  

c) nustatytų sienos perėjimo punktų 

pavadinimus; 

d) planuojamo atnaujinimo datą ir 

trukmę;  

d) planuojamo atnaujinimo datą ir 

trukmę; 

e) atitinkamais atvejais priemones, 

kurių turi imtis kitos valstybės narės.  

e) atitinkamais atvejais priemones, 

kurių turi imtis kitos valstybės narės, kaip 

nustatyta prieš laikinai atnaujinant arba 

pratęsiant susijusių vidaus sienų kontrolę. 

Pranešimą pagal pirmą pastraipą taip pat 

gali bendrai pateikti dvi ar daugiau 

valstybių narių.  

Pranešimą pagal pirmą pastraipą taip pat 

gali bendrai pateikti dvi ar daugiau 

valstybių narių.  

Jeigu būtina, Komisija gali atitinkamos (-ų) 

valstybės (-ių) narės (-ių) paprašyti pateikti 

papildomos informacijos.  

Jeigu būtina, Komisija gali atitinkamos (-ų) 

valstybės (-ių) narės (-ių) paprašyti pateikti 

papildomos informacijos, įskaitant 

informaciją apie bendradarbiavimą su 

valstybėmis narėmis, kurioms 

planuojamas vidaus sienų kontrolės 

atnaujinimas arba pratęsimas daro 

tiesioginį poveikį, ir papildomą 

informaciją, reikalingą siekiant įvertinti, 

ar tai kraštutinė priemonė.“ 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/57 

Pakeitimas 57 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto i papunktis 

Reglamentas (ES) 2016/399 

27 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

aa) rizikos vertinimą, kuriame 

vertinama, kaip ilgai gali išlikti nustatyta 

grėsmė ir kuriems vidaus sienų ruožams 

daromas poveikis, įrodoma, kad sienų 

kontrolės pratęsimas yra kraštutinė 

priemonė, ir paaiškinama, kaip sienų 

kontrolė padėtų pašalinti nustatytą 

grėsmę. Jeigu sienų kontrolė atnaujinta 

jau ilgiau kaip šešis mėnesius, rizikos 

vertinime taip pat paaiškinama, kaip 

ankstesnis sienų kontrolės atnaujinimas 

padėjo pašalinti nustatytą grėsmę. 

Išbraukta. 

Rizikos vertinime taip pat turi būti išsami 

ataskaita, kaip susijusi valstybė narė 

koordinavo veiksmus su valstybe nare 

arba valstybėmis narėmis, su kuria (-

iomis) ji turi bendrų vidaus sienų, prie 

kurių buvo vykdoma sienų kontrolė. 

 

Komisija rizikos vertinimą atitinkamai 

pateiks Europos sienų ir pakrančių 

apsaugos agentūrai ir Europolui. 

 

Or. en 

 

 


